
A háztartások pénzügyi vagyona 
 
A háztartások vagyona kétféle formát ölthet: egyrészt fizikailag létező reálvagyont, mint például tartós 
fogyasztási eszközöket, ingatlanokat, másrészt pedig a későbbi fogyasztást szolgáló pénzügyi 
vagyont. A pénzügyi vagyonra és a vagyonváltozás összetevőire – más szektorokhoz, valamint a 
nemzetgazdaság egészéhez hasonlóan – a pénzügyi számlák nyújtanak információt. A pénzügyi 
számlák tágabb és szűkebb értelemben egyaránt értelmezhetők. A tágabb értelmezés szerint 
magukba foglalják a pénzügyi eszközök és kötelezettségek állományait és az állományváltozások 
összetevőit bemutató mérlegeket és számlákat. Szűkebb értelemben a pénzügyi számla a számlák 
sorozatában a tőkeszámla után következő, a pénzügyi eszközök és kötelezettségek kizárólag 
tranzakcióból (azaz nem átértékelődésekből) származó változásait bemutató számla. A tranzakciók 
egyenlege megegyezik a nettó finanszírozási képességgel, vagy igénnyel, amely a nemzeti számlák 
(GDP) rendszerébe illeszkedve megmutatja, hogy az adott szektor, vagy a nemzetgazdaság egésze a 
megtermelt jövedelemből a fogyasztás és beruházás után fennmaradó részt – finanszírozási 
képesség esetén – milyen pénzügyi eszközökbe fekteti be, s mely más, a jövedelménél többet 
fogyasztó és/vagy beruházó szektorok finanszírozási igényét elégíti ki. Az Eurostat adatbázisából a 
háztartások eszközállományára, vagy más szóval bruttó pénzügyi vagyonára vonatkozó adatok 
pénzügyi instrumentumonkénti bontásban (pl. készpénz és betétek, nem részvény értékpapírok, 
részvények és részesedések, biztosítástechnikai tartalékok) is lekérdezhetőek. A nettó pénzügyi 
vagyon a kötelezettségek – legnagyobbrészt hitelek – értékével csökkentett bruttó pénzügyi 
vagyonnak felel meg. 
 
 

A háztartások nettó pénzügyi vagyona a bruttó hazai 
termékhez viszonyítva, 2007
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Módszertan: 
 
A mutatók az uniós tagállamokra, az Európai Szabadkereskedelmi Egyezményt aláíró országok közül 
pedig Izlandra, Norvégiára és Svájcra állnak rendelkezésre. Mértékegységként a millió euró, a millió 
nemzeti valuta, illetve a bruttó hazai termékében mért arány választható ki. A csoportosítás a 
pénzügyi számlákban az Európai Számlák Rendszerének 1995. évi változatát (ESA ’95) követi. A 
fontosabb mutatók a pénzügyi eszközök, a kötelezettségek, a nettó pénzügyi vagyon és a nettó 
pénzügyi tranzakciók. Az uniós tagállamoknak az adatokat évente egyszer kell az Eurostat 
rendelkezésére bocsátani, mindig a következő év szeptember végéig (T+9 hónap). 
 
Részletes módszertani háttér: 
 
Módszertani leírás: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/financial_accounts/introduction
 
Metaadatlap: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/en/fina_st_esms.htm
 
Kapcsolódó nómenklatúra: 
 
Európai Számlák Rendszere (ESA ’95) 
http://circa.europa.eu/irc/dsis/nfaccount/info/data/ESA95/en/titelen.htm
 
Kézikönyv a pénzügyi számlák ESA ’95 szemléletben történő összeállításának módszereiről és 
forrásairól 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-BE-02-004/EN/KS-BE-02-004-EN.PDF
 
Kiadványok: 
 
Financial Assets and Liabilities of Households in the European Union 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-09-032/EN/KS-SF-09-032-EN.PDF
 
Diagramok a háztartási és a háztartásokat segítő non-profit szektorra: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/sector_accounts/charts/households_and_NPISH
 
Adatok: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/financial_accounts/data/database
 
Külső adatforrás: 
 
Európai Központi Bank 
http://www.ecb.int/stats/acc/html/index.en.html
 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/financial_accounts/introduction
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/en/fina_st_esms.htm
http://circa.europa.eu/irc/dsis/nfaccount/info/data/ESA95/en/titelen.htm
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-BE-02-004/EN/KS-BE-02-004-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-09-032/EN/KS-SF-09-032-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/sector_accounts/charts/households_and_NPISH
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/financial_accounts/data/database
http://www.ecb.int/stats/acc/html/index.en.html

